
Jornal de todos os aposentados do Plano V     Edição no 14 – dezembro de 2009

Busca pelo reajuste

Câmara Federal: CNaB partiCipou de audiêNCia púBliCa 
proposta pela deputada emília FerNaNdes (pt-rs) ... Pág. 3

Primeira audiência 

da ação coletiva será 

em janeiro. Tema 

também continua em 

debate no Legislativo
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A verdade nos 
fortalece

n o s s a  m e n s a g e m

E   
ntre nós, o mais jovem caminha para os sessenta anos de idade. 
Passamos anos como colegas de trabalho enfrentando desafios no 
dia a dia, que exigiram solidariedade em mínimas tarefas. 

Tornamos-nos amigos e companheiros. Hoje, formamos uma na-
ção, a dos banespianos, que, mesmo aposentada há muito tempo, 

passados nove anos da privatização, mantêm a dignidade em alta, exigindo 
respeito do espanhol Santander, agora turbinado com o Banco Real.

A Afubesp e a Comissão Nacional dos Aposentados (CNAB) mantêm ace-
sa a luta em defesa dos nossos interesses. Primeiro, por exigir os reajustes 
nos salários – não à luz dos acordos coletivos que representam o pessoal 
da ativa, mas na batalha para que o Santander repasse os reajustes por ter 
recebido cerca de R$ 14 bilhões, em valores atuais, de títulos públicos, ne-
gociados na rolagem da dívida.

Temos sido alvos de ataques pessoais de toda ordem, chegam a impedir 
colegas de participarem de reuniões sobre Cabesp e Banesprev.

Vamos enfrentar mais uma eleição do Banesprev – que abriga o Plano V 
– inclusive a da mudança estatutária, que contém muitos equívocos, princi-
palmente, na composição do Conselho de Administração.

Percorremos este período tendo em mente que a verdade nos fortalece e 
será com ela que faremos de 2010 um dos anos mais felizes da nossa vida.

A Afubesp vem buscando canais de interlocução entre lideranças dos ba-
nespianos para construírmos, no ano que vem, o início de uma era com o 
fim das agressões pessoais.  

Fique sócio da Afubesp e construa um bom ano para todos nós.

D i r e t a s

ComITê GEsToR 
Entre os dias 
4 e 18 de 
janeiro, será 
realizada 
eleição para 
o Comitê 
Gestor do 
Plano V, órgão 
que fiscaliza e acompanha o 
gerenciamento de recursos 
financeiros deste segmento. Os 
representantes eleitos ficarão nos 
cargos por três anos.
A votação será feita por correio e cada 
eleitor poderá assinalar oito nomes.
Importante: Não transfira a 
responsabilidade para ninguém, 
coloque você mesmo o voto no 
correio para evitar ocorrência de 
fraudes no pleito.
A Afubesp, CNAB e entidades 
sindicais indicam o voto nos 
candidatos da chapa “Plano 
V Sadio, com coragem e 
determinação”, que possuem 
experiência e história de luta em 
defesa do pessoal pré-75.

LAzER E EnTRETEnImEnTo

Aproveite as férias de verão para 
usufruir das diversas opções de 
lazer oferecidas pela Afubesp por 
meio de sua rede de convênios.
A entidade é parceira de dezenas 
de hotéis, pousadas e colônias 
espalhadas por todo o país, que 
atendem gostos variados: campo, 
montanha ou praia. 
Confira estes e outros convênios 
acessando o site da Afubesp.

NOSSO
O
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Ação começa a andar

N  
o dia 27 de janeiro de 2010, será realizada 
a primeira audiência da ação civil pública 
ingressada pela Afubesp contra o Santan-
der, que visa recuperar os reajustes, com 
índice pelo INPC, das complementações de 

aposentadorias e pensões do pessoal pré-75, do Plano 
V do Banesprev. A associação representará seus sócios 
no fórum.

O processo, ajuizado pelo Departamento Jurídico da en-
tidade no final de 2008, busca obter resultado uniforme 
para todos, sem trazer custos para os associados. Por ter 
caráter trabalhista, a cobrança de correção monetária re-
troage em apenas cinco anos, ou seja, até 2003.

 
Relembrando

Em 1977, segundo a Lei 6.435 - a primeira que regu-
lamentou os planos de previdência no Brasil -, o Banes-
pa foi proibido de administrar fundos de pensões para 
seus funcionários, o que o obrigava a constituir um pla-
no de previdência específico.

Apesar da determinação da lei, os funcionários admi-
tidos antes de 22/5/1975, continuaram a receber suas 
complementações de aposentadoria pelo banco.

Com o processo de privatização, foi criado, nos idos de 
2000, o Plano Fundão Pré-75 a fim de regularizar a situ-
ação. Entretanto, a adesão, que era facultativa, foi muito 
pequena porque suprimia diversos direitos dos colegas.

Será em janeiro audiência do processo que pleiteia reajuste retroativo 
pelo INPC aos pré-75

p l a n o  V

Au
Gu

ST
O 

CO
EL

HO No ano seguinte, surgiu a LC 
109/2001 (nova lei de previdência 
privada) que repetiu a exigência da 
desvinculação de planos de previ-
dência de instituições financeiras e 
sua manutenção em planos especí-
ficos. um detalhe importante: a LC 
109/2001 assegura que a variação 
anual de correção dos benefícios de-
ve ser feita no mínimo pelo INPC, co-
mo no Plano II.

Com a edição desta lei, a CNAB fez 
várias representações em Brasília. 
Aliado a isso, a comissão continuou 
a defender o resgate da Resolução 
118/97, do Senado Federal, que re-
servou títulos para o pagamento das 
complementações de aposentadorias 

e pensões e seus devidos reajustes.
uma dessas representações foi encaminhada pela 

Procuradoria do Ministério Público para a Secretaria de 
Previdência Complementar, que ordenou o Santander a 
criar plano (o Plano V), com a portabilidade da reserva 
matemática e migração obrigatória dos pré-75. A medi-
da foi tomada em 2007, quando os aposentados volta-
ram a ter sua correção dos benefícios.

Por este motivo, a ação civil pública visa retroagir tal 
criação, demonstrando que a inércia do Santander oca-
sionou a falta de correção dos benefícios pelo INPC.

 
Sempre em frente

Além da luta no Judiciário, a Afubesp e CNAB conti-
nuam articulando apoios no Legislativo. Em novembro, 
graças à deputada Emilia Fernandes (PT-RS), foi reali-
zada audiência pública, que entre outros temas, tratou 
dos reajustes dos colegas que ficaram congelados por 
cinco anos. uma nova reunião para continuar o debate 
deve ser marcada em breve.

O presidente da Afubesp, Paulo Salvador, que partici-
pou da audiência considera que ela foi bastante útil. “O 
debate somou esforços à campanha pela instalação de 
CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) proposta pelo 
deputado Nelson Marquezelli e também passou mais in-
formações sobre as práticas da instituição financeira aos 
parlamentares presentes”, comentou o dirigente.

Para salvador, debate na Câmara ajuda a campanha pela CPI do santander
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O 
ano de 2009 termina 
com uma boa notícia.  
No início deste mês, o 
IBGE (Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatísti-

ca) divulgou dados sobre a expecta-
tiva de vida no Brasil. 

O resultado mostra, mais uma 
vez, aumento no tempo vivido por 
homens e mulheres. Agora, os bra-
sileiros vivem em média 74,5 anos 
– número que pode variar de um 
estado para outro.

Para os especialistas, os avanços 
na medicina, campanhas de vacina-
ção e prevenção às doenças e mais 
acesso aos serviços de saúde são 
alguns dos fatores desta evolução, 
que vem ocorrendo significativa-
mente nos últimos dez anos.

O estudo foi publicado no mesmo 
momento em que muitas pessoas 
param para escrever a famosa listinha 
das resoluções de ano novo. Dados 
como estes podem interferir bastante 
na escolha dos objetivos para 2010.

Não há dúvida de que se manter 
saudável é uma das principais pre-

“A vida é uma peça 
de teatro que não 
permite ensaios. 
Por isso, cante, 
chore, dance, ria e 
viva intensamente, 
antes que a cortina 
se feche e a peça 
termine sem 
aplausos”

r e f l e x ã o

ocupações das pessoas. Mas esta 
não é a única prioridade. Tem os 
querem perder alguns quilinhos pa-
ra ficar bonito e em forma, outros 
preferem engordar seus bolsos e 
cofres, uns anseiam estar mais per-
to da família. 

No final, a soma de todos os de-
sejos resulta, quase sempre, em um 
denominador comum: viver melhor. 

Receita certeira para atingir este 
alvo não existe. Porém, mudar há-
bitos e adotar posturas diferentes 
diante das adversidades é uma boa 
forma de começar.  

uma dica é evitar resoluções fa-
cilmente violáveis. Dependendo de 
quais forem suas metas, a Afubesp 
pode até dar uma mãozinha. 

Quer rever antigos colegas de tra-
balho? O movimento “Banespianos, 
Amigos para Sempre” ajuda você 
nesta tarefa.

Sente vontade de aprender coisas 
novas, desenvolver habilidades, fa-
zer passeios culturais e gastronômi-
cos, exercitar-se por meio de ginás-
ticas terapêuticas? Basta reservar 

Resoluções 
de Ano 
novo

espaço em sua agenda para parti-
cipar dos eventos promovidos pelo 
Programa Afubesp Qualidade de Vi-
da. As atividades do projeto estimu-
lam o corpo e a mente. 

Deseja ter mais momentos de la-
zer e entretenimento? Os convênios 
neste setor firmados pela entidade 
com diversos hotéis, colônias de fé-
rias, pousadas, parques e agências 
de turismo facilitam a vida de quem 
procura sair da rotina e divertir-se.

Quer estar sempre bem informa-
do sobre os seus direitos e partici-
par dos movimentos em defesa do 
Banesprev e da Cabesp? Fique liga-
do nos meios de comunicação da 
entidade e participe dos eventos 
que ela promove neste sentido.

Em 2010, faça diferente. Na ho-
ra de escrever sua lista de resolu-
ções, lembre-se da frase de Char-
les Chaplin: “A vida é uma peça de 
teatro que não permite ensaios. 
Por isso, cante, chore, dance, ria 
e viva intensamente, antes que a 
cortina se feche e a peça termine 
sem aplausos”.


